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Өмнөх үг
ОУСБ (Олон улсын стандартчєллын баѕгууллага) нь Үндэснєѕ стандартчєллын
баѕгууллагуудын (ОУСБ-ын гєшүүн баѕгууллагууд) дэлхєѕ дахєны холбоо юм. Олон улсын
стандарт боловсруулах үѕл ађєллагаа нь ОУСБ-ын технєкєѕн хороогоор дэмђєгддэг
бөгөөд тухаѕн технєкєѕн хорооны харєуцах асуудлыг сонєрхсон гєшүүн баѕгууллага бүр
уг хороонд төлөөлөлтэѕ баѕх эрхтэѕ. ОУСБ-таѕ харєлцаа бүхєѕ Засгєѕн гаѓрын болон
Засгєѕн гаѓрын бус олон улсын баѕгууллагууд уг ађєлд мөн оролцоно. ОУСБ нь цахєлгаан
технєкєѕн стандарт боловсруулахдаа Олон Улсын Цахєлгаан Технєкєѕн Комєсстоѕ
(ОУЦТК) нягт хамтран ађєлладаг.
Энэхүү барємт бєчгєѕг боловсруулах болон цаашєд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар бол
ОУСБ/ОУЦТК-ын Удєрдамђєѕн 1 дугаар хэсэгт ѓаасан дүрмєѕн барємтална. Ялангуяа
ОУСБ-ын ялгаа бүхєѕ цувралуудын баталгаађуулалтад өөр өөр төрлєѕн шалгуур үѓүүлэлт
шаардлагатаѕг энд онцлон тэмдэглэх нь ѓүѕтэѕ. Стандартыг ОУСБ/ОУЦТК-ын
Удєрдамђєѕн 2 дугаар хэсэгт өгсөн дүрмєѕн дагуу боловсруулав (www.iso.org/directives
саѕтаас үѓнэ үү).
Энэхүү барємт бєчгєѕн ѓарєм хэсэг ѓохєогчєѕн эрхэд хамаарч болохыг анхаарах хэрэгтэѕ.
ОУСБ ѓохєогчєѕн эрхэд хамаарах алєваа асуудлыг тогтоохыг харєуцахгүѕ. Уг барємт
бєчгєѕг боловсруулах явцад гарсан алєваа ѓохєогчєѕн эрхєѕн талаар оршєл хэсэгт
ба/буюу
патентын
мэдүүлгєѕн
ИСО-єѕн
ђагсаалтад
тэмдэглэгдсэн
болно
(www.iso.org/patents саѕтаас үѓнэ үү).
Энэхүү барємт бєчєгт хэрэглэгдсэн алєваа худалдааны нэр нь хэрэглэгчдэд ашєглахад нь
дөхөмтөѕг бодолцсон бөгөөд эдгээрєѕг дэмђєђ буѕ хэрэг бєш юм.
ОУСБ-ын тусгаѕ нэр томъѐоны утгын таѕлбар, тохєрлын үнэлгээтэѕ холбоотоѕ хэллэгүүд,
түүнчлэн Худалдаан дах технєкєѕн саад тотгорын хэлэлцээр дэх Дэлхєѕн Худалдааны
Баѕгууллагын (ДХБ) ѓарчмуудыг ОУСБ-аас барємталђ буѕ талаарх мэдээллєѕг дараах
саѕтаас харна уу: URL: Foreword - Supplementary information
Энэ барємт бєчгєѕг ОУСБ-ын 228 дугаар аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээнєѕ технєкєѕн хороо
(ISO/TC 228, Tourism and related services) харєуцна.
Энэхүү анхны хэвлэл нь ISO / TR 21102: 2013-єѕг технєкєѕн шєнэчлэлээр цуцалђ, сольсон
болно. Гол өөрчлөлтүүд нь:
—Танєлцуулгад ISO 20611 лавлагаа болгон нэмђ оруулсан болно;
— Норматєв єшлэлєѕг 2-р бүлэгт оруулсан;
— Шаардлагуудыг 4-7-р бүлгүүдэд (хуучєн энд ѓөвлөмђ баѕсан) нэмсэн;
— Удєрдагчдын мэргэшсэн баѕдлын (албан ба бусад) тухаѕ мэдээллєѕг 7.1-ѓүѕлд нэмсэн
болно.
Энэхүү барємт бєчгєѕн талаархє санал хүсэлт, асуулт баѕвал хэрэглэгчєѕн үндэснєѕ
стандартын баѕгууллагад хандах ёстоѕ. Эдгээр баѕгууллагын бүрэн ђагсаалтыг
www.iso.org/members.html хаягаас олђ болно.
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Оршил
0.1 Адал явдалт аялал жуулчлал
Адал явдалт аялал ђуулчлал бол ач холбогдол нь улам бүр өсөн нэмэгдэђ буѕ даян
дэлхєѕн үѕлдвэрлэл юм. Ашгєѕн ба ашгєѕн бус эсвэл буяны төлөө баѕсан ч адал явдалт
аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа нь угаасаа эрсдэл, сорєлын хүлээн ѓөвшөөрөхүѕц
элементүүдтэѕ баѕдаг. Эрсдэлтэѕ баѕх нь урам ѓорєг өгдөг хэдєѕ ч аюулыг бас дагуулдаг.
Урам ѓорєг, таашаалыг хамгєѕн дээд хэмђээнд баѕлгахын тулд адал явдалт аялал
ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєд нь үѕл ађєллагаагаа аль болох аюулгүѕ баѕхаар
ађєллах хэрэгтэѕ.
0.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын стандартууд
Энэхүү стандартуудын ѓорєлго нь аюулгүѕ баѕдлын менеђментєѕн тогтолцооны хамгєѕн
доод шаардлагуудыг тогтоођ, оролцогчдыг мэдээллээр хангах явдал юм.
Энэхүү стандарт нь бусад ISO 20611, ISO 21101 ба ISO 21103 стандартуудын хамт адал
явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааг аль болох аюулгүѕ төлөвлөх, мэдээллээр хангах,
үѕлчєлгээ үѓүүлэх үндэс суурєѕг бүрдүүлдэг.
Адал явдалт аялал ђуулчлалын янѓ бүрєѕн асуудлуудад хамаарах баѕдлаар доорхє
браємт бєчгүүд бєе даасан шєнђ чанартаѕ болно. Үүнд:
a) ISO 20611 нь адал явдалт аялал ђуулчлалын тогтвортоѕ баѕдлын (баѕгаль орчєн,
нєѕгэм, эдєѕн ѓасгѕєн) саѕн туршлагад тавєгдах шаардлага, ѓөвлөмђөөр хангадаг.
b) ISO 21101 нь адал явдалт аялал ђуулчлалын баѕгууллага үѕл ађєллагаагаа аюулгүѕ
баѕдлын үүднээс хэрхэн удєрдађ баѕгааг тодорхоѕлдог.
1) ТАЙЛБАР ISO 21101, Адал явдалт аялал ђуулчлал – Аюулгүѕ баѕдлын менеђментєѕн тогтолцоо
– Жєђєг, дунд баѕгууллагуудад ѓорєулсан практєк ѓаавар нь адал явдалт аялал ђуулчлалын
ђєђєг, дунд операторуудад ISO 21101 стандартын шаардлагын дагуу аюулгүѕ баѕдлын
менеђментєѕн сєстемєѕг боловсруулђ, нэвтрүүлђ, тасралтгүѕ саѕђруулахад нь туслах алхам
алхамаар удєрдамђ, ђєшээг санал болгодог гарын авлага юм

c) Энэхүү барємт бєчєгт алєваа адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд
нєѕтлэг тохєолддог адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны удєрдагчдын
чадамђєѕн хамгєѕн доод шаардлага, ѓөвлөмђ, чадамђєѕн хүлээгдэђ буѕ үр дүнг
тодорхоѕлсон болно.
d) ISO 21103 нь аюулгүѕ баѕдлыг хангахын тулд оролцогчдод болон оролцођ болох
хүмүүст үѕл ађєллагааны өмнө, тухаѕн үед болон дараа нь хүргэх хамгєѕн бага
мэдээллєѕг ѓаађ өгсөн болно.
Эдгээр барємт бєчгүүдєѕг үр дүнтэѕ хэрэгђүүлэх нь хэрэглэгчєд болон бусад оролцогчдод
үѕл ађєллагаа, үѕлчєлгээ үѓүүлэгчдєѕн талаар мэдээлэлтэѕ сонголт хєѕхэд нь туслах
болно.
0.3 Энэхүү баримт бичгийн зорилго
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны удєрдагчдын оролцогчдыг удєрдах
чадамђ, тэднєѕ төлөө харєуцлага хүлээх нь адал явдалт аялал ђуулчлалын аюулгүѕ
ађєллагааг хангах чухал хүчєн ѓүѕл болдог.
V
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Чадамђ гэдэг нь мэдлэг, ур чадвар, хандлага эсвэл шєнђ чанар дээр суурєлсан оѕлголт
юм.
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны төрлөөс хамааран (ђєшээлбэл, явган
аялал, явган аялал, шат дамђлага, авєралт) өөр өөр чадамђууд шаардагдана. Гэсэн хэдєѕ
ч адал явдалт аялал ђуулчлалын бүх үѕл ађєллагаанд нєѕтлэг баѕдаг ѓарєм чадамђууд
баѕдаг. Эдгээр нєѕтлэг чадамђууд (мөн хүлээгдэђ буѕ үр дүнгүүд) нь энэхүү барємт
бєчгєѕн гол чєглэл юм.
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Стандарт, хэмђєл ѓүѕн гаѓрын даргын 2021 оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдрєѕн . . . дүгээр
тушаалаар батлав.
Энэхүү стандарт нь 2021 оны . . . дугаар сарын . . . -ны өдрөөс эхлэн хүчєнтэѕ.
1 Хамрах хүрээ
Энэхүү барємт бєчєг нь үѓүүлђ буѕ үѕлчєлгээнєѕ чанар, аюулгүѕ баѕдалд нөлөөлђ
болѓошгүѕ алєваа адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд нєѕтлэг тохєолддог адал
явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны удєрдагчдын ур чадварын шаардлага, ѓөвлөмђ,
түүнтэѕ холбоотоѕ ур чадварын хүлээгдэђ буѕ үр дүнг тогтооно. Үүнєѕг гаѓар ѓүѕ, соёл,
нєѕгмєѕн янѓ бүрєѕн орчєнд үѕл ађєллагаа эрхэлдэг бүхєѕ л төрөл, хэмђээнєѕ үѕлчєлгээ
үѓүүлэгчєд ашєглађ болно.
Харєн *1+, *2+ ба *4+ -с *9+ -т хамаарах шумбалтын удєрдагчдад энэ барємт бєчєг хамаарахгүѕ.
2 Норматив ишлэл
Энэхүү барємт бєчгєѕн шаардлагыг бүрдүүлэх баѕдлаар дараахь барємт бєчгүүд, тэдгээрєѕн
ѓарєм эсвэл бүх агуулгыг текстэнд дурдсан болно
Огноо бүхєѕ лавлагааны хувьд ѓөвхөн єш татсан хэвлэлт хамаарна. Огноо тодорхоѕгүѕ
лавлагааны хувьд єш татсан барємт бєчгєѕн хамгєѕн сүүлєѕн (нэмэлт өөрчлөлт орсон)
хувєлбар хамаарна.
ISO 20611, Adventure tourism — Good practices for sustainability — Requirements and
recommendations
ISO 21103, Adventure tourism — Information for participants
3 Нэр томъёо, тодорхойлолт
Энэ барємт бєчєгт дараах нэр томъёо, тодорхоѕлолтыг хэрэглэнэ.
ISO ба IEC нь стандартчєлалд ашєглах нэр томъёоны мэдээллєѕн санг дараах хаягаар
хадгалдаг:
- ISO цахєм платформ: https:// www .iso .org/ obp хуудсанд баѕгаа.
- IEC Electropedia: http:// www .electropedia .org/ хуудсанд баѕгаа.
3.1 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ
Аялал ђуулчлалын ѓорєлгоор үѓүүлэх адал явдалт аяллын үѕлчєлгээнд тодорхоѕ хэмђээнєѕ
ѓаавар буюу удєрдлага болон мөн ѓорєудаар хүлээн ѓөвшөөрсөн эрсдлийн элемент бүхэлдээ
багтана.
ТАЙЛБАР: Эрсдлєѕн хүлээн ѓөвшөөрөгдсөн элемент гэђ холбогдох эрсдлєѕн талаар адал явдалд оролцогчдын
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(3.9) хамгєѕн бага оѕлголтыг хэлнэ.

[ЭХ СУРВАЛЖ: ISO 21101:2014, 3.35, өөрчлөгдсөн.+

3.2 чадамж
хүлээгдэђ буѕ үр дүнд (3.6) хүрэхєѕн тулд мэдлэг ба ур чадварыг хэрэглэх чадвар;
*ЭХ СУРВАЛЖ: ISO 21101:2014, 3.11, өөрчлөгдсөн+

3.3 чадамжтай хүн
тодорхоѕ чєг үүргєѕг хэрэгђүүлэх чадамж (3.2)-таѕ хүн
3.4 урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдлын арга хэмжээ
тухаѕн үѕл явдалд болон хэрэгђүүлэхээр тохєролцсон арга хэмђээнєѕ төлөвлөгөө
өөрчлөгдөх шаардлагад нєѕцүүлэх авах урьдчєлан сэргєѕлэх буюу ѓасах арга хэмђээ
3.5 онцгой байдал
яаралтаѕ арга хэмђээ авах шаардлагатаѕ ноцтоѕ нөхцөл баѕдал
*ЭХ СУРВАЛЖ: ISO 21101:2014, 3.43+

3.6 хүлээгдэж буй үр дүн
үѕлчєлгээ үѓүүлэх үѕл ађєллагааны үр дүн
ТАЙЛБАР: Хүлээгдэђ буѕ үр дүн нь ађєл мэргэђєл, чадамж (3.2) эсвэл чадамђєѕн багцад хамаарч болно.

3.7 анхны тусламж
гэмтсэн, ухаангүѕ болсон, амь насанд нь аюул учєрсан хүнєѕ нөхцөл баѕдал хүндэрсэн
тохєолдолд єлүү мэргэшсэн тусламђ авах хүртэл амєн чухал үѕл ађєллагааг хадгалахад
чєглэсэн онцгоѕ баѕдал (3.5)-ын үѕл ађєллагаа.
3.8 удирдагч
хүмүүсєѕн төлөө харєуцлага хүлээдэг, томєлогдсон үѕл ађєллагааг удєрдан чєглүүлђ,
ѓохєон баѕгуулах чадвар, чадамђ (3.3)-таѕ хүн
ТАЙЛБАР: Удєрдагчєѕг ‘хөтөч’, ‘хянагч’ эсвэл үүнтэѕ төстэѕ ѓүѕл гэђ нэрлэђ болно.

3.9 оролцогч
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд (3.1)-д оролцођ буѕ удєрдлагын багєѕн
гєшүүн бєш хувь хүн
1-Р ТАЙЛБАР: Оролцогчєѕг "үѕлчлүүлэгч", "хэрэглэгч" эсвэл үүнтэѕ төстэѕгээр нэрлэђ болно.
1-Р ТАЙЛБАР: Удєрдлагын баг хэд хэдэн удєрдагч (3.8)-аас бүрдэнэ.
*ЭХ СУРВАЛЖ: ISO 21101:2014, 3.37+

4 Удирдагчийн үүрэг
Тодорхоѕ үѕл ађєллагаа эрхлэхээс өмнө удєрдагчєд нь сургалт, туршлага, мэргэђлєѕн ур
чадвар, мэргэшлээр олђ авсан ѓохєх чадамђуудыг эѓэмшсэн баѕх ёстоѕ бөгөөд дараахь
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үүргүүдєѕг хүлээнэ. Үүнд:
a) оролцогчдод туслалцаа үѓүүлэх;
b) ѓохєх мэдээлэл, ѓааварчєлгаа, ѓохєон баѕгуулалт, сургалтаар хангах ѓэрэг адал
явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєѕн аюулгүѕ баѕдлын менеђментєѕн
тогтолцооны дагуу аюулгүѕ баѕдлын удєрдлагаар хангах, оролцогчєд ба
удєрдлагын багєѕнханд анхаарал халамђ үѓүүлэх;
ТАЙЛБАР: Дэлгэрэнгүѕ мэдээллєѕг ISO 21101 болон Ном ѓүѕн *10+ єшлэлєѕг үѓнэ үү.

c) шаардлагатаѕ бол онцгоѕ баѕдлын ђурмыг хэрэглэх;
d) ISO 21103 стандартын дагуу холбогдох мэдээллєѕг хуваалцах;
e) холбогдох тогтвортоѕ туршлагыг ISO 20611 стандартын дагуу
хэрэгђүүлэх.
5 Хүлээгдэж буй үр дүн
5.1 Нийцэл
Удєрдагч дараахь ђурмыг тогтоођ, хэрэгђүүлђ, мөрдөх ёстоѕ. Үүнд:
a) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд хамаарах хууль эрх ѓүѕн шаардлагыг
тодорхоѕлох; болон
b) эдгээр шаардлага нь адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд хэрхэн
хамааралтаѕ болохыг тодорхоѕлох.
Удєрдагч нь үѕлчєлгээгээ санал болгохдоо холбогдох хууль тогтоомђєѕн шаардлагыг
харгалѓан үѓсэн болохыг баталгаађуулах ёстоѕ.
5.2 Бүлгүүдийг удирдах
Удєрдагч дараахь үүргүүдєѕг хүлээнэ:
a) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны өмнө буюу үеэр технєкєѕн ур
чадварыг ашєглан шаардлагатаѕ бол хөтөлбөрт дараахь болон бусад өөрчлөлт
оруулахаар шєѕдвэрлэх. Үүнд:
1) нөхцөл баѕдалд дүн шєнђєлгээ хєѕх, аюул, эрсдэл, урьдчєлан тооцоолоогүѕ
нөхцөл баѕдлын улмаас үѕл ађєллагааг цуцлах, өөрчлөх;
2) урьдчєлан тооцоолоогүѕ үеєѕн арга хэмђээ авах;
3) цаг агаарыг урьдчєлан таамаглахад тустаѕ баѕгалєѕн үѓэгдлєѕг шєнђлэх;
4) цаг агаар, орон нутгєѕн үѕл ађєллагааны нөхцөл баѕдал, оролцогчдын чадавхє,
хүлээлт өөрчлөгдсөнтэѕ холбогдуулан өөр маршрут эсвэл үѕл ађєллагааны талаар
шєѕдвэр гаргах.
b) төлөвлөсөн болон төлөвлөгдөөгүѕ маршрутын үеэр аюулгүѕ аялагч бүлгүүдэд доорхє
ѓүѕлсээр хяѓгаарлагдахгүѕ онцгоѕ анхаарал хандуулђ халамђлах. Үүнд:
1) үѕл ађєллагааны хөтөлбөрєѕг танєлцуулах, аюулгүѕ баѕдлын талаар албан ёсны
мэдээлэл өгөх;
2) бүлгєѕн оролцогчдын эв нэгдлєѕг ѓохєон баѕгуулах, хянах, дэмђєх;
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3) хөтөлбөрүүдєѕг янѓ бүрєѕн бүлгүүдєѕн эрэлт хэрэгцээнд нєѕцүүлэн өөрчлөх;
4) бүлгєѕн болон оролцогчдын бєеэ авч явах баѕдалтаѕ холбоотоѕ хэм хэмђээг тогтоох;
5) ѓөрчєлдөөнєѕг арєлгахад ѓуучлах;
6) хүнд хэцүү эсвэл хэвєѕн бус нөхцөл баѕдлыг шєѕдвэрлэх, баѕнгын үнэлгээ хєѕх
ѓамаар гарч болѓошгүѕ өндөр эрсдлєѕг тодорхоѕлох;
7) оролцогчдыг шаардлагатаѕ хувцас, тоног төхөөрөмђ, түүнєѕ дотор анхны тусламђєѕн
тоног төхөөрөмђөөр хангасан эсэхєѕг баталгаађуулах;
8) оролцогчдын ур чадамђєѕн түвшєн ба стрессєѕн түвшєнг үнэлэх.
5.3 Техникийн ур чадварууд
Удєрдагчєѕн технєкєѕн чадварууд нь дараахь ѓүѕлєѕг багтаах ёстоѕ бөгөөд үүгээр
хяѓгаарлагдахгүѕ.
a) ѓүг чєг олох, навєгацє, анхны тусламђ үѓүүлэх, аврах арга технєк ѓэрэг
технєкєѕн ур чадварыг ашєглах;
ТАЙЛБАР: Зүг чєг олох ба навєгацє нь баѕрѓүѕн ѓураглал, гаѓрын ѓураг, гарчєг, тэмдэг, таѕлбар, масштаб,
түвшнєѕ муруѕ, лууђєн ашєглах болон баѕгалєѕн ѓүѕлээр ѓүг чєг олох үндсэн оѕлголтыг багтаађ болно.

b) тоног төхөөрөмђєѕн ашєглалт нь одоогєѕн саѕн туршлага эсвэл үѕлдвэрлэгчєѕн
ѓааварт нєѕцэђ баѕгаа эсэхєѕг шалгах, үүнд дараахь ѓүѕлєѕг багтаах боловч үүгээр
хяѓгаарлагдахгүѕ.
1)
2)
3)

4)

тоног төхөөрөмђєѕг ѓохєон баѕгуулалттаѕ, ѓасвар үѕлчєлгээ хєѕх боломђтоѕ
ашєглах;
элэгдлєѕн шєнђ тэмдэг буюу гэмтэл согогєѕг хянах болон эвдэрч гэмтсэн тоног
төхөөрөмђєѕг солєх;
оролцогчдод хувєѕн хувцас, тоноглол хэрэглэлээ тухаѕн үѕл ађєллагаанд
тохєрох, ѓохєстоѕ ашєглах талаар ѓөвлөгөө өгөх бөгөөд үѕл ађєллагааны явцад
оролцогчдыг тоног төхөөрөмђєѕг ѓөв ашєглађ баѕгаа эсэхєѕг хянах;
тоног төхөөрөмђєѕн мэдлэг, энгєѕн ѓасвар хєѕх чадвар

c) оролцогчдод шаардлагатаѕ дараахь хамгєѕн анхан шатны практєк арга технєкєѕг
ѓаађ сургах, гэхдээ үүгээр хяѓгаарлагдахгүѕ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

дадлага хєѕх үѕл ађєллагаатаѕ холбоотоѕ ѓааварчлагыг ађєглах;
хувь хүнєѕ чадамђєѕг хөгђүүлэх;
сургалтын саѕн орчєнг бүрдүүлэх;
оролцогчдод оѕлгомђтоѕ хэлєѕг ашєглах, оѕлголтыг шалгах;
холбогдох мэдээллєѕг дамђуулах;
онцгоѕ баѕдлын үеєѕн арга хэмђээг сургуулєлах, түүнєѕ дотор адал явдалт аялал
ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд тохєрсон дохєоны хэл ашєглах;
7) нєѕгэм, баѕгаль орчєнд үѓүүлэх нөлөөллєѕг багасгах;
8) тоног төхөөрөмђ хэрхэн ашєглахыг харуулах.
5.4 Эрсдлийг удирдах
Удєрдагчєѕн үүрэг бол баѕнгын монєторєнг, үнэлгээ хєѕђ шаардлагатаѕ бол үѕл
ађєллагааны явцад дараахь болон бусад холбогдох арга хэмђээг авах ѓамаар оролцогчдын
амар таѕван, аюулгүѕ баѕдлыг дээшлүүлэхэд чєглэсэн эрсдлєѕг багасгах, удєрдах явдал юм.
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Үүнд:
Эрсдэлєѕг удєрдах удєрдагчєѕн үүрэгт дараах ѓүѕлс багтана:
a) оролцогчдын бєе махбодєѕн болон сэтгэлѓүѕн аюулгүѕ баѕдалд нөлөөлђ
болѓошгүѕ аюул, эрсдэлєѕн менеђмент;
b) осол аваарт хүргэђ болох хүчєн ѓүѕлєѕг үнэлэх;
c) бүлгєѕн гєшүүдєѕн дунд эерэг харєлцаа, багаар ађєллах чадварыг дэмђєх;
d) оролцогчдын бєе махбодєѕн болон сэтгэл санааны аюулгүѕ баѕдлыг хүндэтгэхєѕг
хөхүүлэн дэмђєђ, ая холбогдол өгөх;
e) бєе махбодєѕн болон оюун санааны ядаргаа, сэтгэлєѕн ѓовєурын шєнђ тэмдгєѕг
ађєглах;
f) үѕл ађєллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмђ, хоол хүнс, хувцас хэрэглэлєѕг санал
болгођ, онцгоѕ баѕдлын үед нөөц хангалттаѕ баѕхыг баталгаађуулах;
g) оролцогчдод яаралтаѕ тусламђєѕн арга хэмђээг мэдээлэх, оѕлгуулах, хэрэв
шаардлагатаѕ бол бүлгєѕн гєшүүдєѕг өөрсдөд нь учрах эрсдлєѕг удєрдах ађєлд
оролцуулах, тодорхоѕ нөхцөл баѕдалд оролцогчєд өөрсдөдөө болон бүлгєѕн бусад
гєшүүдэд харєуцлага хүлээдэг баѕх;
h) ѓохєстоѕ ба ѓохєсгүѕ хандлага, ѓан авєрыг мэдэгдэх;
i) ѓохєсгүѕ ѓан авєр гарах үед хөндлөнгөөс оролцох;
j) орон нутгєѕн єргэдтэѕ харєлцах харєлцаанаас үүсэх нөхцөл баѕдлаас өөрсдєѕгөө
болон бусдыг шаардлагагүѕ эрсдэлд өртүүлэхгүѕ баѕх;
k) баѕгууллагын үѕл ађєллагааны ђурмын дагуу үѕл ађєллагааг тухаѕ бүр
баталгаађуулах;
l) эрсдлєѕг ѓохєх ёсоор удєрдахын тулд үѓүүлэх үѕлчєлгээнєѕ дагуу баѕх харьцааг
(удєрдагч-оролцогч) хадгалах.
5.5 Аюултай тохиолдол ба онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээ
Аюултаѕ тохєолдол ба онцгоѕ баѕдлын үед удєрдагч дараахь үүргүүдєѕг хүлээнэ:
a) онцгоѕ баѕдлын үеєѕн нөхцөл баѕдлын удєрдлага ѓохєцуулах, үүнд дараахь ѓүѕлєѕг
багтаана,гэхдээ үүгээр хяѓгаарлагдахгүѕ.
1) онцгоѕ нөхцөл баѕдлыг үнэлэх, шаардлагатаѕ бол нүүлгэн шєлђүүлэх, аврах
ађлыг ѓохєон баѕгуулах;
2) бүлгүүдєѕг хянах;
3) онцгоѕ баѕдлын алба, нөөц эсвэл бусад дэмђлэг дуудах, холбоо тогтоох ађлыг
ѓохєон баѕгуулах;
4) гарѓ хохєрлоос урьдчєлан сэргєѕлэх, багасгах ѓорєлгоор хүндрэлтэѕ нөхцөл
баѕдлын үед оролцогчдын амар таѕван баѕдлыг хангах;
5) онцгоѕ баѕдлын шалгах хуудсыг ашєглах;
b) удєрдагчєѕн туршлага, сургалтаас эѓэмшсэн чадварын хүрээнд анхны тусламђ
үѓүүлэх.
5.6 Мэргэжлийн болон ёс зүйтэй ажиллах
Мэргэђлєѕн болон ёс ѓүѕтэѕ ађєллахад удєрдагчєѕн дараахь үүргүүдєѕг хүлээх ёстоѕ. Үүнд:
a) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанаас үүдэлтэѕ баѕгаль орчєн, нєѕгмєѕн
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нөлөөллөөс урьдчєлан сэргєѕлэх, багасгах, үүнд дараахь болон бусад ѓүѕлүүд орно.
1) хамгєѕн бага сөрөг нөлөөллєѕн туршлагыг хэрэгђүүлэх;
2) баѕгаль орчныг хамгаалах, орон нутгєѕн єргэдэд хүндэтгэлтэѕ хандахын ач
холбогдлын талаар бүлгєѕг мэдрүүлэх, чєглүүлэх;
3) баѕгаль орчєнд болон орон нутгєѕн єргэдэд хор хөнөөлтэѕ гэђ үѓвэл бүлгєѕн үѕл
ађєллагаанд оролцох;
4) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны үеэр баѕгаль хамгаалах
туршлагыг сурталчлах;
5) ађєл, үѕл ађєллагаа явагдах гаѓарѓүѕн бүс нутгєѕн орон нутгєѕн дүрэм, ёс
ѓаншлыг хүндэтгэх;
6) үѕл ађєллагаа эхлэхээс өмнө түүнєѕ ерөнхєѕ шєнђ чанаруудыг оролцогчдод
мэдээлэх ѓэргээр оролцогчдын сэтгэл ханамђєѕг хангах;
7) оролцогчєѕг хүсэл эрмэлѓэлтэѕ, хөтөлбөрєѕн сонєрхолтоѕ баѕлгах;
8) үѕл ађєллагааны явцад оролцогчдод тодорхоѕ асуудлуудын талаар мэдээлэх;
9) хувь хүнєѕ эрэлт хэрэгцээг мэдэђ, ѓохєх дэмђлэг үѓүүлэх;
10) санал, гомдол хүсэлтєѕг хүлээн авах, ѓохєх харєуг өгөх;
11) асуудлыг шєѕдвэрлэх, харєлцан адєлгүѕ өөр ашєг сонєрхлын хооронд
ѓөвшєлцлєѕг бєѕ болгох.
b) хувєѕн баѕдал, мэргэђлєѕн хандлагыг дараахь болон бусад ѓүѕлээр анхаарах, үүнд:
1) гадаад төрх баѕдал, бєе бялдрын хувьд анхаарал тавєх;
2) үѕл ађєллагааны үеэр оролцогчєдтоѕ үр дүнтэѕ, мэргэђлєѕн харєлцааг бєѕ
болгох, ѓохєсгүѕ ѓан авєраас ѓаѕлсхєѕхєѕн тулд хяѓгаар тогтоох;
3) эвгүѕ нөхцөл баѕдлаас ѓаѕлсхєѕх эсвэл удєрдах;
4) ѓөв ѓохєстоѕ хэллэгээр харєлцах;
5) ёс ѓүѕн ба мэргэђлєѕн өндөр стандартыг хадгалах.
6 Чадамжууд
6.1 Ерөнхий
Хүлээгдэђ буѕ үр дүнд хүрэх чадварыг 6.2-6.4-т ѓаасан мэдлэг, ур чадвар, хандлага эсвэл
шєнђ чанараар үнэлнэ.
ТАЙЛБАР: Адал явдалт аялал ђуулчлалын ѓарєм үѕл ађєллагаанд холбогдох хууль, ђурам эсвэл саѕн
туршлагын дагуу тодорхоѕлсон тодорхоѕ ур чадвар шаардагдађ болно.

6.2 Мэдлэг
Тодорхоѕ үѕл ађєллагааг удєрдахын өмнө удєрдагчєд дараахь мэдлэгтэѕ баѕна:
a) цаг уурын холбогдох тэмдэг, хөрснєѕ нуралт, агаар мандал, орчны нөхцлєѕг
таѕлбарлах арга технєк, тухаѕлбал:
1) үѕл ађєллагаанд нөлөөлөх цаг уурын онцгоѕ нөхцөл баѕдал, үүнд цасны нурангє
үүсэх эрсдэл, шар усны үер эсвэл цунамє, элс, цахєлгаан шуурга, гал түѕмэр, хар
салхє, цєклон, ган гачєг орно;
2) гаѓар доорх орчєнтоѕ холбоотоѕ онцгоѕ эрсдэл (ђєшээлбэл гаѓар хөдлөлт);
3) дэлбэрэх галт уулс, геѕѓерууд.
b) шаардлагатаѕ бол ѓүг чєг олох, навєгацєѕн арга технєк (гаѓарѓүѕн ѓураглал, гаѓрын
ѓургєѕн таѕлбар, тэмдэглэгээ, масштаб, түвшнєѕ муруѕ, баѕгалєѕн тэмдэгээр лууђєн
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

ашєглах, чєглүүлэх ѓэрэг), үүнд боломђтоѕ бол гаѓарѓүѕн баѕршлыг ашєглах
боломђєѕг олгодог технологє үѕл ађєллагааны төлөвлөлт ба гүѕцэтгэл;
бүлгєѕн менеђмент, нэгдмэл баѕдал, ѓөрчлєѕг шєѕдвэрлэх арга технєк;
харєлцаа холбоо, ѓааварчєлгааны стратегє;
адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны аюулгүѕ баѕдлын шаардлага;
осол гарах давтамђєнд нөлөөлдөг хүчєн ѓүѕлүүд;
хүрээлэн буѕ орчны нєѕтлэг аюул, эрсдэл;
яаралтаѕ тусламђєѕн ђурмууд;
анхны тусламђєѕн ђурмууд;
орон нутгєѕн баѕгаль орчны хууль тогтоомђ ба баѕгаль хамгаалал;
тухаѕн үѕл ађєллагаа болох гаѓрын орчны нөхцөл, орон нутгєѕнхнєѕ талаар
мэдээлэл;
хүрээлэн буѕ орчєнд үѓүүлэх сөрөг нөлөөллєѕг багасгах арга технєк;
боловсрол, нєѕгмєѕн ур чадварт хамаарах үндсэн дүрэм;
эрх ѓүѕн болон хууль ёсны шаардлага.

6.3 Ур чадвар
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны удєрдагчєд дараахь ур чадвартаѕ баѕх
ёстоѕ:
a) үѕл ађєллагаанд оролцогчдыг сонєрхолтоѕ, урам ѓорєгтоѕ баѕлгах чадварлаг
харєлцаа холбоо;
b) оролцогчдод оѕлгомђтоѕ хэлээр эсвэл оролцогчєдтоѕ харєлцан тохєролцсон хэлээр
харєлцах чадвар;
c) шаардлагатаѕ технєкєѕн талаархє оѕлголтыг баталгаађуулахын тулд тодорхоѕ ѓаавар
өгөх чадвар;
d) төлөвлөсөн үѕл ађєллагааг дуусгах бєе бялдар, оюуны чадвар, эрүүл чєѕрэг баѕх;
e) адал явдалт аялал ђуулчлалын тодорхоѕ үѕл ађєллагаанд бусдыг аюулгүѕ удєрдан
чєглүүлэхэд тохєромђтоѕгоор манлаѕлах чадвар;
f) шаардлагатаѕ бол ярєаны логєк таѕлбар хєѕх чадвартаѕ баѕх. Жєшээ нь дараалсан
алхмуудыг холбон үг ярєагаараа таѕлбарлан оѕлгуулах;
g) шєѕдвэр гаргах чадвар, ђєшээлбэл, онцгоѕ баѕдлын үед;
h) төлөвлөлтєѕн чадавхє, тухаѕлбал тодорхоѕ үр дүнд хүрэх алхамуудын логєк
дарааллыг бєѕ болгох;
i) сэхээн амьдруулалтыг дэмђєх үндсэн аргууд (ѓүрх судасны сэхээн амьдруулах,
гэмтлєѕн эмчєлгээ орно);
ТАЙЛБАР: Алслагдсан баѕршлуудад эсвэл өндөр эрсдэлтэѕ үѕл ађєллагаануудад анхны тусламђєѕн дэвшєлтэт
чадварууд єлүү тохєромђтоѕ баѕђ болно.
j)

үѕл ађєллагаатаѕ холбоотоѕ эрсдлєѕн онцгоѕ баѕдлын үеєѕн тоног төхөөрөмђєѕг,
түүнєѕ дотор харєлцаа холбооны хэрэгслєѕг ашєглах чадвар.

6.4 Хувийн хандлага ба онцлог шинж чанарууд
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны удєрдагчєд дараахь болон үүгээр
хяѓгаарлагдахгүѕ хувєѕн хандлага, шєнђ чанартаѕ баѕх ёстоѕ:
a) шаардлагатаѕ үед хүмүүсєѕг ятган єтгүүлэх үнэмшєлтэѕ баѕх;
b) үѕл ађєллагааг удєрдан чєглүүлэх, ѓохєон баѕгуулах, ађєглалт хєѕхдээ хяналт хєѕх,
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хяналттаѕ баѕх чадвартаѕ баѕх;
c) харєлцаа холбоог хялбархан бєѕ болгох, хүмүүст хэрхэн нөлөөлђ, ая тухтаѕ баѕлгахын
тулд юу хэлэхээ мэдэх, хүмүүст урам ѓорєг, дэмђлэг үѓүүлэх ѓан үѕл чадварыг өөртөө
бєѕ болгођ чаддаг баѕх;
d) шєѕдвэр гаргахын тулд хүмүүсєѕг сонсођ, санал бодлоо єлэрхєѕлэх, тэднєѕ санал
бодлыг харгалѓан үѓэх, ѓөвлөлдөхєѕг урєалах;
e) өрөвдөх сэтгэл, хүлээцтэѕ баѕх, тууштаѕ баѕдлаа харуулахын тулд үѓэл бодлын
ѓөрүүтэѕ асуудлыг хэрхэн шєѕдвэрлэх арга ѓамыг мэддэг баѕх;
f) төлөвлөгч баѕх, урьдчєлђ төсөөлђ төлөвлөх, ѓорєлгоо тодорхоѕлох, чєг хандлагыг
ѓөв үнэлэх, адал явдалт аялал ђуулчлалын ѓах ѓээлєѕн хүрээнд төсөл боловсруулах;
g) урьдчєлан таамаглаагүѕ үѕл явдалд эерэг хандлагатаѕ баѕхын тулд өөдрөг үѓэлтэѕ
баѕх;
h) уян хатан баѕх, өөрөөр хэлбэл янѓ бүрєѕн нөхцөл баѕдалд амархан ѓохєцох
чадвартаѕ баѕх;
i) мэдрэмђтэѕ баѕх, өөрөөр хэлбэл нөхцөл баѕдлыг ухамсарлах, оѕлгох чадвартаѕ, ѓан
авєр баѕдлын дүн шєнђєлгээ хєѕх чадвартаѕ баѕх (ђєшээ нь бєеєѕн хэлэмђєѕг
оѕлгох);
j) Аялал ђуулчлалын адал явдалт үѕл явдлын талаар оролцогчдод эргэлѓээ төрүүлђ
болѓошгүѕ орон нутгєѕн, бүс нутгєѕн болон олон улсын нөхцөл баѕдлын талаар
мэдлэгтэѕ баѕђ аѕдас болгоомђлолыг бууруулах, мөн єѕм эрсдэлєѕг бууруулах үѕл
ађєллагааг баталгаађуулан хангах.

7 Мэргэшсэн байдал, чадамжийн дэмжлэг ба сайжруулалт
7.1 Удирдагчдын мэргэшсэн байдал
a) Мэргэђлєѕн албан ёсны баталгаађуулалт хэрэгђєђ баѕгаа тохєолдолд удєрдагчєд 6р ѓүѕлд ѓаасны дагуу практєк болон онолын шалгалт өгч чадвараа баталсан баѕх
ёстоѕ.
b) Тодорхоѕ үѕл ађєллагааны эсвэл бүс нутгєѕн хэмђээнд албан ёсны мэргэшлєѕн
баталгаађуулалт баѕхгүѕ тохєолдолд удєрдагчєд чадамђ, чадвараа бусад аргаар
нотлох ёстоѕ бөгөөд үүнд барємтђуулсан туршлага, ярєлцлага, ѓөвлөмђ,
хэрэглэгчєѕн сэтгэл ханамђ, лавлагаа, практєк хяналттаѕ удєрдамђ, дадлагађєгч
мэргэђлээр суралцах ѓэргєѕг багтаана.
ТАЙЛБАР: Мэргэшлєѕн албан ёсны баталгаађуулалт баѕхгүѕ тохєолдолд адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл
ађєллагаа эрхлэгчєд 6-р ѓүѕлд үндэслэн практєк болон онолын шалгалтаа өөрсдөө хєѕх боломђтоѕ.

7.2 Байнгын мэргэжил дээшлүүлэлт
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны удєрдагчєд баѕнга мэргэђєл дээшлүүлэх
ёстоѕ.
Баѕнгын мэргэђєл дээшлүүлэх нь ур чадварыг хадгалах, саѕђруулахтаѕ холбоотоѕ
юм. Мэргэђлєѕн туршлага хурємтлуулах, хувєараа суралцах, чєглүүлэх сургалт, уулѓалт,
лекц, семєнар, давтан сургалт, бага хурал эсвэл бусад холбогдох үѕл ађєллагаанд оролцох
ѓэрэг арга ѓамаар үүнєѕг хэрэгђүүлђ болно.
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Мэргэђєл дээшлүүлэх баѕнгын үѕл ађєллагаанд дараахь ѓүѕлєѕг харгалѓан үѓнэ. Үүнд:
a)
b)
c)
d)

хууль тогтоомђ, ђурмын өөрчлөлт;
хувь хүмүүсєѕн хэрэгцээ;
баѕгууллагын хэрэгцээ;
адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны технєк, технологє, тоног төхөөрөмђ,
баѕгаль орчны өөрчлөлтєѕг багтаасан практєк үѕл ађєллагаа;
e) оролцогчдын харєлцааны практєк;
f) судалгаа, хөгђүүлэлт бүхєѕ ёс ѓүѕн ђурам, дадал.
7.3 Чадамжтай байх
Удєрдагчєд адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд тогтмол оролцох ѓамаар
чадамђаа хадгалђ, харуулах (ђєшээлбэл, барємтђуулсан бүртгэлээр)бөгөөд мэргэшсэн
чадвараа хадгалђ баѕх ёстоѕ.
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